Zarządzenie Nr 2 /2006
Rektora Akademii Medycznej w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2006r.
zmieniające zarządzenie w sprawie działania Komisji Bioetycznej w
Akademii Medycznej w Warszawie.
Na podstawie § 33 Statutu Akademii Medycznej oraz Rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11.05.1999r. w sprawie szczegółowych
zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych
(Dz. U. Nr 47/99, poz. 480) zarządza się co następuje:
§1
W Zarządzeniu nr 23/99 Rektora Akademii Medycznej z dnia 15.11.1999r. w
sprawie działania Komisji Bioetycznej przy Akademii Medycznej w Warszawie
zmienionym: Zarządzeniem nr 9/2000 Rektora Akademii Medycznej z dnia
17.02.2000r., Zarządzeniem nr 29/2002 Rektora Akademii Medycznej z dnia
25 lutego 2002r., Zarządzeniem nr 33/2002 Rektora Akademii Medycznej z dnia
25 kwietnia 2002r. oraz Zarządzeniem nr 5/2003 Rektora Akademii Medycznej
z dnia 20 stycznia 2003 wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Skład Komisji Bioetycznej ustala się w liczbie od 12 do 15 osób.”
2. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Opłaty wnoszone przez podmioty zamierzające przeprowadzić eksperyment
medyczny finansują koszty działalności Komisji Bioetycznej składające się:
1/ kosztów równowartości zarobków utraconych przez członków Komisji
Bioetycznej w związku z udziałem w posiedzeniach Komisji oraz innych
naleŜności na zasadach określonych przepisami w sprawie zasad ustalania oraz
wysokości naleŜności przysługujących pracownikom z tytułu podróŜy słuŜbowej
na obszarze kraju.
2/ innych kosztów bezpośrednich związanych z działalnością Komisji
Bioetycznej w tym wynagrodzeń następującym osobom:
a/ Przewodniczący- 600,00 PLN
b/ Zastępca Przewodniczącego- 200,00 PLN
c/ obecny na posiedzeniu członek komisji- 200,00 PLN
d/ sporządzający wstępną opinię- 200,00-400,00 PLN
e/ sekretarz komisji- 300,00 PLN
2. Opłata za wydanie opinii ustalana jest w następujących wysokościach:
1/ badanie kliniczne sponsorowane, wieloośrodkowe w liczbie do 10
ośrodków- 8.000,00 PLN +22% VAT, rozszerzenie badania-500,00 PLN +22%
VAT za kaŜdy ośrodek

2/ badanie kliniczne sponsorowane, wieloośrodkowe w liczbie powyŜej 10
ośrodków –8.000,00 PLN (+22% VAT) + 500,00 PLN (+22%VAT) za kaŜdy
ośrodek powyŜej dziesiątego.
3/ badanie kliniczne, sponsorowane jednoośrodkowe- 4.000,00 PLN + 22%
VAT
3. Opłaty za wydanie opinii dotyczących poprawek i uzupełnień mających
wpływ na zmianę protokołu badania ustala się w wysokości 20% kwoty
uprzednio pobranej opłaty powiększonej o podatek VAT.
4. Opłaty za wydanie opinii dotyczących kontynuacji badania ustala się w
wysokości 500,00 PLN + 22% VAT.
5. Wysokość opłaty za wydanie opinii w danej sprawie ustala Przewodniczący
Komisji w uzgodnieniu z Działem Organizacyjnym w ramach stawek
określonych w ust. 2, 3 i 4.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeŜeli umowa na realizację
badania będzie zawierana przez Akademię Medyczną w Warszawie,
wnioskodawca moŜe ubiegać się o obniŜenie wysokości opłaty za rozpatrzenie
wniosku przez Komisję Bioetyczną. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.
7. Opłaty, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 podmiot zgłaszający wniosek o
przeprowadzenie eksperymentu medycznego wnosi do Akademii Medycznej na
konto BPH S.A. o/Warszawa Nr 51106000760000401030001849 najpóźniej
przed terminem posiedzenia Komisji, na którym ma być podjęta uchwała
wyraŜająca opinię.
8. Wnioski dotyczące badań wykonywanych w ramach prac własnych,
działalności statutowej, grantów oraz prac doktorskich i habilitacyjnych
zwolnione są z opłat na podstawie oświadczenia kierownika kliniki lub
zakładu.”
§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2006 roku i ma zastosowanie do wniosków o przeprowadzenie
eksperymentów medycznych rozpatrywanych przez Komisję Bioetyczną w
terminie po 1 stycznia 2006r.

Prof. dr hab. Leszek Pączek
REKTOR

